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(Jelentés az 1908. évi részletes agrogeologiai felvételről.) 

Dr. Liffa AunÉL-tól.

Az 1908. évi országos földtani felvétel alkalmával feladatom volt 
a 15. öv XVIII. rovat ÉK-i lapjának agrogeologiai felvétele, csatlakozva 
ezzel a múlt nyári felvételemhez. Az ez idei munkaterületem Tata, Mocsa, 
Kisigmánd és Ujszőny határára szorítkozott, amelynek eredményeit 
röviden a következőkben foglalom egybe.

T é rs z ín i és v íz ra jz i  v iszo n y o k .

A felvett terület térszíni viszonyok tekintetében dombos, halmos 
vidék, amely a Kismagyar Medencének a délfelé kiöblösödő részét kép
viseli. Észak felé mind laposabb külsőt vesz fel, s átmegy a Duna 
alluviumába; keleti irányban ellenben fokozatosan szűkül, míg végro 
abba a nagy basadékba vész, amely, mint ismeretes, a Vértest a Gerecse 
hegycsoporttól elválasztja. A Gerecse hegycsoport ÉK felől, a Vértes 
DK felől szabja meg e medence határát, amelyet északkeleten a duna- 
almási hegység élesen lemetsz, míg délkeleten az elszórt dombok már 
kevésbbé éles határt engednek megkülönböztetni. Az itteni dombság a 
Magyar Középhegység ÉNy-i kiágazásainak végnyúlványaira vezethető 
vissza, amelyek azonban itt már csak 160—190 m átlagos tengerszint 
feletti magasságot érnek el s általában véve ÉNy—DK-i irányban húzód
nak. Mint nevezetesebbek felemlíthetők: a Tömördihegy (192 m), a 
mocsai Öreghegy (194 m), a Harasztihegy (182 m), stb. Mindezeket, 
mint majd alább látni fogjuk, csaknem kizárólag fiatal harmadkori üle
dékek alkotják, amelyeknek csapásiránya a dombvonulattal meglehetősen 
egyező. A Magyar Középhegység zömét alkotó régibb képződményeket 
ellenben csupáncsak egy kis kiterjedésű rög képviseli területünk leg
délibb részén: a tatai Kálváriahegyen (166 m).
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A dombságot kisebb-nagyobb kiterjedésű völgyek szelik át, amelyek 
egymással csaknem egyközösen haladnak és északi lejtést mutatnak. 
Nevezetesebbek ezek közül — a tatai nagy völgytől eltekintve — a 
mocsai völgy és a pusztabilleg-grébicsi völgy. Jellemző ezekre, hogy a 
bennük folyó patakokon kívül, mindegyikben egy-két tavat találunk, 
amelyekből a lefolyó fölösleges víz a patakokat táplálja. Valamennyi 
e vidéken levő tó mesterségesen készült, s az itteni uradalmak nagy 
kiterjedésű haltenyésztését szolgálja. Nevezetesebbek: a tatai nagy tó, 
amelyet részben az Által ér, részben a bánhidai és környei tavak táp
lálnak vizükkel; a tatai Asszonytó, a Városi tó, a Mocsa melletti Kerektó. 
Ez utóbbiak vizüket a völgyeken levezetett csapadékvizekből nyerik. 
Ezeken kívül van még a tatai völgyben két tölcséralakú ú. n. Feneketlen 
tó és a Fényesforrás öt tava, amelyek azonban vizüket már forrásokból 
nyerik. Mindezekből látható, hogy a vidék keleti részének vízrajzi viszo
nyai igen kedvezőek.

A forrásokról megemlékezve, előrebocsátható, hogy ezeket tulajdon
ságuknál fogva két csoportban tárgyalhatjuk, amennyiben ezek részben 
édes-, részben pedig ásványosvizűek.

Az édesvizű források elterjedése különösen Tata táján gyakori, 
míg a terület egyéb részeiben ezek ritkáknak mondhatók. Az itt feltörő 
források — amennyire az a felszínen vagy a feltárásokban meglevő 
rétegekből megítélhető — minden valószínűség szerint a másodkori kép
ződmények üledékeiből nyerik eredetüket. így a tóvárosi angolkert két 
forrása és a tatai Látóhegy tövében levő Fényesforrás öt forrástava. 
A tatai piarista rendház és a kastély között kibugyogó ú. n. Csurgókút 
a liasz és a mésztufa határán tör elő, míg a rendház pincéjében levő 
kút a liasz- vagy talán már a dachstein mészkőből nyeri bő vízét, amit 
némileg az a körülmény is igazol, hogy maga a kút liasz mészkőbe van 
mélyítve. A város közepe táján van ezeken kívül még egy igen bő vizű 
forrás, az ú. n. «Kismosó», amely közvetlenül a dachsteinmészkő határán 
tör elő. Ez a körülmény valószínűvé teszi, hogy ez a forrás a dachstein- 
mészkőből ered, annál is inkább, mivel a forrás medencéjében is lát
hatók nagy dachsteinmészkőtömbök.

A terület egyéb részein édesvizű források alig fordulnak elő. Áttérve 
az ásványos vizű forrásokra megemlíthető, hogy ezek részben a terület 
keleti, részben nyugati részén fordulnak elő.

Területünk keleti részén levő források közül meg kell emlékeznem 
a Tata és Tóváros közötti, közvetlenül az út mentén fakadó kénhydro- 
génes forrásról, melynek jelenlétét átható szaga már távolról elárulja. 
Vize úgylátszik a szomszédos dunaalmási kénhydrogénes forráséval 
azonos, vagy legalább is hasonló összetételű. Eredési viszonyai is —
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amennyire a közeli feltárásokból megítélhető — a dunaalmási forráséival 
megegyezőknek látszanak. Vízmennyisége azonban a dunaalmásihoz 
képest jóval csekélyebb. Egy másik kénkydrogénes forrás található ezen
kívül Tatán a nagytó partján, az uradalmi tyukászat közelében, amely 
«Büdöskút» néven ismeretes. Ottlétemkor foglalt medencéje üres, száraz 
volt, amely azonban tavaszkor — amint bemondás útján értesültem — 
még ugyanoly kénhydrogén szagot árasztó vízzel volt tele, mint a 
tóvárosi.

A terület nyugati részén Kocs és Igmánd között fordulnak elő 
ásványos vizek, amelyek azonban az előbbiektől eltérően keserűvizűek. 
E vizek kivétel nélkül a Kocs és Igmánd között elnyúló alluviális 
területen bugyognak ki és valamennyien körülbelül 4 m mély fog
lalással vannak ellátva. Eredetük — miként egyrészt az ásásuk alkal
mával a felszínre hozott homok és agyag kőzettani minőségének 
makroskopikus összehasonlításából, másrészt pedig az ezekben talált 
Con g e r i a  kövületekből megítélhető — a pannoniai (pontusi) emelet 
rétegeiben keresendő. E mellett bizonyít még 1—2 közeli feltárás, 
amelyben a vidéken képviselt pannoniai (pontusi) emelet csaknem egész 
sorozatával lép fel. A pannoniai rétegekre azután a holocén települ, 
mely azonban oly vékony, hogy helyenként 1*0 m vastagságot is alig 
ér el. A keserűvizű kutak száma körülbelül: 21.

F ö ld ta n i  v iszo n y o k .

Területünk legnagyobb része földtani viszonyok tekintetében nem 
mutat igen nagy változatosságot. Mert a tatai Kálváriahegytől eltekintve, 
amely, mint fentebb említettük, csak kisebb kiterjedésű, elszigetelt rög, 
a pannoniai (pontusi) emelet a legidősebb képződés területemen. 
Igaz, hogy ez utóbbi azután annál gyakrabban kerül a felszínre, csak
hogy sok helyen vagy csak gyér faunával, vagy teljesen meddőén. 
A tatai Kálváriahegy röge ellenben kis kiterjedése ellenére, változatos
ságán kívül, kövületekben is igen bővelkedik, amit egyébként az alábbi
akban alkalmam lesz bővebben tárgyalni.

Könnyebb áttekintés végett lássuk egybefoglalva ama képződmé
nyeket, amelyek a felvett terület felépítésében résztvesznek :

Felső triász (dachsteinmészkő)
a) liasz í , .. .. , ,_ i (vorosmeszko)Jura =  b) dogger [
c) tithon (szaruköves mészkő).

Neokom (kékesszürke encrinites-mészkő).
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Az elsoroltak közül a másodkorú csoporthoz tartozó mészkövek 
csupán a tatai Kálváriahegyen fordulnak elő. A többi képződmények 
azonfelül, hogy túlnyomóan a terület nyugati részén találhatók, a Kál
váriahegy lejtőin is ki vannak fejlődve.

A  tr iá s z  dachsteinmészkő alakjában szerepel, amely épp úgy, 
mint a szomszédos Gerecsehegységben és a Vértes egy részében, itt is 
alapkőzet. Színe a légbeliek hatásának hosszabb időn át kitett felületein 
egészen fehér, míg friss törésű felületei világosszürke színűek. Szövete 
finom, aprószemű, tömött. Feltárásaiban 0*60—PO m vastag padokban 
látható, amelyek a nyugati lejtőn levő Fazekas-utcában lépcsőszerűen 
következnek egymásra. Dőlésük Ny felé 19h irányában 8°— 10°. A dach- 
steini mészkőnek itteni előfordulására jellemző, hogy igen nagy számú 
Mega l odus  sp. kövületet tartalmaz, amelyeknek szív alakú kereszt
metszetei különösen a Kálváriahegy nyugati lejtőjén találhatók tömegesen. 
A kövületek nagyságából ítélve, különösen a M. T o p h a n a e  csoportjá
hoz tartozók gyakoriak.

A dachsteini mészkő felszíni kiterjedését illetőleg megemlíthető, 
hogy az leginkább a Kálváriahegy nyugati lejtőjére szorítkozik, ahonnan 
egészen a Kismosó nevű forrásig, s a Kocsi-utca egy részéig lenyúlik. 
A keleti oldalon csupán a reá concordansan települő liasz alatt található 
kis folt alakjában.

A  ju r a  a Kálváriahegyen középső liasz, dogger és tithon képződ
ményeivel fordul elő. Ezeket vörösszínű mészkövek képviselik, amelyek 
részben a hegy tetején, részben annak keleti lejtőjén lépnek fel.

A liasz a Kálváriahegy tetején kövületekben bővelkedik, ahol azonban 
csak nagyon rossz fenntartású Au l acoc e r a s  sp., A mmo n i t e s  sp., 
K h y n c h o n e l l a  sp. kövületek láthatók. A liasznak a doggertól való 
elkülönítése csak nagyobb fauna alapján lehetséges, ami pedig ezidő- 
szerint nem áll rendelkezésemre. Valószínű azonban, hogy a dogger 
itteni elterjedése, kőzetének valamivel világosabb színéről ítélve, csak 
csekély mértékű és csupán a Kálváriahegy DK i részére szorítkozik.

A tithon mint vörösszínű szaruköves mészkő a piarista rendház fő
bejárója mellett található kis folt alakjában. Ezenkívül szálban előfordul 
még a Kálváriahegy nyugati részén vezető utca egy kis részén. Kövü
letet csekély felszíni kiterjedése miatt nem látni benne; kőzettani minő
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sége azonban teljesen megegyezik a Gerecse*hegységben, nevezetesen a 
Pusztamaróth és Lábatlan közelében levő szaruköves mészével. Vastag
sága azonban — amennyire a felszíni viszonyokból megítélhető — 
szintén csekély.

A  k r é tá t  neokom crinoideás mészkő képviseli a Kálváriahegy 
É-i lejtőjén és Tóvároson a vár aljában. Színe kékesszürke; szövete 
durvaszemű. Jól rétegzett padokban jelentkezik, amelyek az ú. n. Kék
kőbányában Ny felé 17h irányában körülbelül 13° alatt dűlnek. Ebben 
a kőzetben kevés kövület található s ami előkerül, rossz megtartású. 
Hosszabb keresés után egy Ammo n i t e s  sp. lenyomatát sikerült meg
találnom, amely azonban oly rossz állapotban volt, hogy pontosabban 
meghatározni nem lehet. Igen jó rétegzettsége miatt ez a kőzet könnyen 
fejthető, amit helyenként 8—10 m mély feltárások is igazolnak.

A  p a n n o n ia i  (pontusi) emelet a harmadkornak egyedüli képvise
lője ezen a vidéken; ki van fejlődve mint agyag,  mint kavics  és 
végül mint homok.  Felszíni elterjedése, mint már az előzőkben rövi
den jeleztem, — mindamellett, hogy nagyobb összefüggő területet sehol 
se borít — eléggé gyakori, amennyiben csaknem minden domb csúcsán 
vagy lejtőjén kibukkan.

A pannoniai (pontusi) agyag sárga és kékszínű változataival lép fel, 
amelyek helyenként kövületben igen bővelkedők, helyenként azonban telje
sen meddők. Tatán, a Komáromba vezető út torkolatánál feltárt téglavető 
gazdag kövület-termőhely, ahol igen sok Congeria található. Itt az agyagra 
közvetlenül 0*80—1*0 m vastag lösztakaró települ, amely nyugat felé 
mindinkább vastagodik. Ezt igazolja egy e ponttól nyugatra valamivel 
távolabb fekvő feltárás, amelyben a pannoniai (pontusi) agyagra települő 
lösz vastagsága még a másfél métert is meghaladja. Kövületdús pannoniai 
agyagot találunk tovább a református temetőben s a nagytó déli partján 
is, amely utóbbi helyen az még a mederbe is jó darabon belenyúlik. 
A tó partján szálban álló pannoniai (pontusi) rétegekre vörhenyes homok 
települ, amely átlag 1*50 m vastag. Igen sok Co nge r i a  u n g u l a  cap- 
rae*t tartalmaz a Miklós-pusztától nyugatra fekvő s 144 magassági 
jeggyel megjelölt domb tetején kibukó agyag, amely nagyobb mértékben 
a nyugati lejtőn terül el.

Pannoniai (pontusi) agyagot találunk ezeken kívül még a Tömördi- 
hegy és a Mihályháza-puszta közötti lejtőn, a mocsai Harasztihegyen, az 
Öreghegyen, csakhogy itt már nem tartalmaz kövületeket. A Tömördihegy 
északnyugati nyúlványán a pannoniai (pontusi) agyag körülbelül 3—4 m 
magasságban van feltárva, ahol a kék, kemény agyag-rétegek közé, vé
kony 0*10—0*30 m vastagságú márga réteg települ. Ez a márga szürke 
színű, aprószemű, tömött s elég kemény, s benne itt-ott apró limonit

10.4 m. kir. Földtani Intézet Évijelentése. Í908.
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szemecskék láthatók. Feltűnő sajátsága, hogy nehéz. A márga rétegek — 
amelyek a kék agyagra concordansan települnek — 23h irányban 6°—10° 
alatt dűlnek K felé. Ugyanez a márga-réteg megtalálható az alatta 
következő kék agyaggal Tömörd pusztán is egy a talajvizek levezetése 
céljából lemélyített árokban. Csakhogy itt a márgát közvetlenül az 
alluvium takarja

A pannoniai (pontusi) kavics területünkön többnyire durva szemű 
homokkal keverten fordul elő. Feltárásai közül kiemelendő elsősorban a 
tatai kavicsgödör, másodsorban a Szőny és Ács között fekvő ulánus temető 
közelében feltárt kavicstelep, mert mindakettő kövületekben igen bővelkedik. 
A tatai kavicsgödörben — amely a környei országút mentén van — a 
pannoniai (pontusi) kavicsot mintegy 1*50 m vastagságig vörhenyesszínű 
laza homok takarja, majd kékszínű, sok Conger i a  u n g u l a  caprae- t  
tartalmazó vékony 0 2 5 —0*30 m-nyi agyagréteg. A kavicsra vonatkozólag 
érdemes megemlíteni, hogy benne limonittal kötött 0*05—0*10 m vastag 
kavics konglomerátcsikok találhatók, amelyek csaknem teljesen szintes 
települést mutatnak.

Az ulánus temetőben feltárt kavicstelep az előbbinél nagyobb 
terjedelmű, s ettől abban különbözik, hogy itt a pleisztocén takaró 
homokos lősz és vörhenyesszínű homok, mely utóbbi zsákszerűén tele
pült az alatta következő pannoniai (pontusi) kavicsra. Ebben a kavicsban 
igen sok Unió We t z l e r i  található egyéb kövület kíséretében, amelyek 
azonban mindannyian oly rossz meglartásúak, hogy érintésre szétporlanak. 
Jobb fenntartású Conger i a  u n gu l a  c a p r a e t  tartalmazó kavicslera
kódást találtam Nagyigmándon, a Csicsóér balpartján, ahol a congeriás 
rétegekre, mint az előbbi helyen, szintén lösz települ.

Ehhez a pannoniai (pontusi) kavicskomplexushoz tartoznak még 
analóg viszonyaiknál fogva, a vidék egyéb részeiben: a Grébicshegyen, 
Csémi-pusztán, a Látóhegyen, a SzillavöJgyben, az Igmándi szőlőkben, a 
Csicsóhegyen stb. levő kavicslerakódások, amelyek azonban — legalább 
a felszínen vagy egyik-másik feltárásban — kövületet nem tartalmaznak.

A pannoniai (pontusi) homok területünk több pontján lép fel, na
gyobbrészt apró kavics kíséretében, amelyben azonban kövületek csak 
ritkán találhatók. Tömörd-pusztán, az Új ház és a Tömördihegy között 
elterülő mélyedésben, az alluviumtól takart sárga pannoniai (pontusi) 
homok-rétegek tartalmaznak nagyobb számú Conger i a  u n g u l a  cap
rae-t. Ezek a rétegek — amelyeket itt alig 0*30—0'40 m vastag holocén 
fed — szolgáltatják a keserű vizet, amely körülbelül 1*50 m mélység
ben már jelentkezik. A szelvény, amit a leásások helyén észlelhetünk, 
a következő:
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holocén, barna homokos agyag _ _  _____ . _ „„ 0*20—0*30
pannoniai (pontusi), sárga agyagos h o m o k ___ 1*50 m-ig

« « iszapos h o m o k ___ _  ___ 1*90 «
« kék agyag _  .__ __ ______ .______ 2*— «
« sárga iszapos homok _  _ __ __ _ ____2*50 «

A keserűvíz a 1*90 m-ig terjedő sárga homokban jelentkezik, míg 
nagyobb mértékben az utolsó homokrétegből fakad. Érdemes megem
líteni, hogy a sárga iszapos homokban, a Conger iák-on kívül mogyoró- 
nagyságú buzogányszerű, majd 5—6 cm hosszú szabad gipsz kristályok 
fordulnak elő, amelyek a keserüvízben nagy mértékben oldva előforduló 
Ca (SO J kiválása által keletkeztek. Ezek a kristályok — mint isme
retes1 — a klinodiagonális irányában megnyúlt prizmás külsejű, s az 
(101) doma szerint összenőtt ikrek alakjában jelentkeznek.

A terület különböző pontjain előforduló pannoniai (pontusi) réte
gekben a következő kövületeket találtam:

Conge r i a  un gúla  caprae,  M ü n s t . Tatán, Tömördön és Kis- 
igmándon.

D r e i s s e n s i a  sp. Tatán a református temetőben.
Unió Wet z l e r i ,  Dunk. az ulánus temető melletti kavicsgödörben.
P i s id i u m amnicum,  Mull. az ulánus temető melletti kavics

gödörben.
A  p le is z to c é n  a felvett területen azonkívül, hogy igen nagy 

felszíni kiterjedése van, változatosan is fordul elő. Egyrészt mész t ufa ,  
illetőleg forrásmész, másrészt lösz és végül homok képviselik.

A mésztufa, illetőleg a forrásmész kis területre szorítkozva, Tatán 
a piarista rendház mellett és Tó városon a nagytó partján fordul elő, 
amelynek még a medrébe is belenyúiik egy darabon. Színe szürkés
fehér, szövete felsőbb részeiben laza, likacsos, míg mélyebb szintjeiben 
egészen tömött. A régi temető melletti bányában, ahol építkezési célokra 
már régóta fejtik, mélyebb szintjeiben jól rétegezett, rétegei D felél l h irá
nyában körülbelül 10° alatt dűlnek. Felsőbb laza részeiben növényszárak 
nyomai láthatók nagy számmal.

Az újabbi feltárások alsóbb szintjeiben legújabban dr. Ií o e m o s  

T iv a d a e  rendkívül nevezetes palaeolith telepet fedezett és tárt fel, a 
melyben igen sok csontmaradvány (Elephas, Rhinoceroz, Enryceros, 
Ursus, Híjaena stb.) társaságában kezdetleges kovaszakócákat és tűz

1 Dr. Toborffy Z oltán. Adatok a magyar calcitok ós gypsek ismeretéhez. 
(Földt. Közlöny XXXVII. köt. 251. 1.)

10*
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helynyomokat talált. Erről a leletről legközelebb tüzetes leírás fog 
megjelenni.1

A lösz typusos és homokos változataival lép föl területünkön, az 
eddig elsorolt képződmények közül a legnagyobb felszíni kiterjedésben. 
A két módosulatot azonban nem lehet egymástól elkülöníteni, mert 
minden észrevehető határ nélkül mennek át egymásba; csupán annyit 
állapíthatunk meg, hogy területünk északi részén a lősz jóval homoko
sabb, mint a déli részen, ahol már inkább jellegzetes. Ennek legvaló
színűbb magyarázatát abban látom, hogy a terület északi részén, az 
almási, szőnyi és komáromi határban elterülő laza és sok helyen még 
ezidőszerint is mozgó homok egy részét az uralkodó észak-déli irányú 
szél hordta rá a löszre, miáltal ez a homokkomplexushoz legközelebb 
fekvő területen homokosabb, a tőle távolabb fekvő részeken pedig tö- 
möttebb szerkezetet vett fel. Jellegzetes löszt csak a térkép délnyugati 
sarkában, Kisigmánd táján találunk.

A homok felszíni kiterjedése az előbbihez viszonyítva már jóval 
kisebb. Megtaláljuk egyrészt területünk délkeleti sarkában Tatán, más
részt Oszőnyben a Boldog-puszta táján, Ujszőnyben a Szárnyék hegyen 
és a Kisigmánd és Mocsa között elterülő Csicsón. Színe a nagyobb vas- 
oxydhydrát tartalom következtében legtöbbnyire vörhenyes, ritkábban 
szürkés. Összetartása általában véve laza, sőt sok helyen, így az Ószőnyi 
szőlőkben, Döglöd-pusztán vagy Jánosháza pusztánál annyira laza, hogy 
a legkisebb légmozgásnak is alig áll ellent.

A  h o lo c é n  a Duna árterületétől eltekintve, csak a kisebb kiter
jedésű mocsai s igmándi völgyekre szorítkozik, amelyekben leginkább 
csak mint agyag fordul elő. Helylyel-közzel azonban, így a kocs-ig- 
mándi csicsói érben — amelyben keserűvizek fakadnak — több ponton 
gyakran tekintélyes kiterjedésű foltokban keserűsó kivirágzás észlelhető 
az agyagon. Ez a kivirágzás némely helyütt 3—4 cm vastagságot is 
meghalad, míg más helyeken csak vékony, penészszerű réteg alakjában 
van jelen. A holocén egyéb képződéseit az alábbiakban bővebben 
tárgyalom.

T a la jv isz o n y o k .

A másodkori csoporthoz tartozó képződmények talajképzés tekin
tetében nem vehetők figyelembe, mert kivétel nélkül szálban álló kő
zetek alakjában vannak jelen. Annál nagyobb a jelentőségük a kaenozoi-

1 Dr. Kormos Tivadar: A pleisztocén ősember nyomai Tatán. Földt. Közi. 
XXXIX. k. 149. 1. és Jegyzőkönyv az 1910 március 16-án tarto tt szakülésről. Földt. 
Közi. XI. k. 207. 1.
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csoport képződményeinek s ezek között elsősorban a pannoniai (pontusi) 
emelet rétegeinek, amelyek lépten-nyomon kibukva, mállásukkal lényegesen 
hozzájárulnak a vidék talajának akialakulásához; a pannoniai (pontusi) 
rétegek mállása kavics, agyag, kavicsos homok, kavicsos agyagos vályog, 
kavicsos homokos agyag s végül kavicsos agyagos homok. Nagyobb 
összefüggő területet ezek közül egyik se alkot, hanem csak kisebb 
foltokat.

A kavicsnak rendszerint durva homokkal kevert a felsőtalaja, így 
a mocsai földek, a Szilla-völgy, a Látóhegy stb. tetején, ahol az alsótalaj 
szintén mogyoró-, majd diónagyságú kavicsból áll, melynek függőleges 
kiterjedése a meglevő feltárásokból ítélve 8 — 10 m nél is tetemesebb.

Az agyagos felsőtalaj rendszerint azokon a helyeken található, ahol 
a föld forgatása folytán került a felszínre; így Mihályháza-pusztán, a 
tatai református temetőben, a mocsai-, haraszti- és Öreghegyen. Alsó
talaja a felsőtalajtól alig különböztethető meg, legfeljebb annyiban, hogy 
amaz valamivel kötöttebb, de egyébként vele teljesen megegyező s 
2*0 m mélységig semmi változást nem mutat.

A kavicsos homok és a kavicsos agyagos homok felsőtalajok közös 
jellemző tulajdonsága, hogy alsótalajként mintegy 0*30—0*40 m mély
ségben mind a kettőnél sárga homokot találunk, amelyben itt-ott kevés 
kavics is előfordul. Felszíni kiterjedésük csak kisebb foltokra szorít
kozik a dombok hátán.

A kavicsos agyagos vályog és a kavicsos homokos agyag felső
talajok a Tömördhegyen találhatók, ahol az elsőt 0*30 m mélységben 
sárga kötött pannoniai (pontusi) agyagból álló alsótalaj, a másodikat pedig 
0*25 m mélységben sárga kötött homok váltja fel.

A pleisztocén legelterjedtebb talajnemei a homokos vályog és a 
homok. A homokos vályog — mint a homokos lösz kultur rétege — 
átlag 0'40 m vastagságban borítja területünk legnagyobb részét. Mint 
fennebb már említettük, ez a talajnem területünk északi részén lazább 
szerkezetű, mint délen; alsótalaja 2*0 m mélységig homokos lösz, amely 
alatt némely helyen második alsótalaj gyanánt még sárga finom homok 
is észlelhető.

A vörhenyes homok, mint felsőtalaj legnagyobb kiterjedésben Csicsó 
és Jánosháza táján és a Boldog-pusztán található; alsótalaja 0*30 m 
mélységben sárga, majd szürke homok, amely 2 0 m-ig változatlan.

Az elsorolt talajnemeken kívül találunk még kisebb kiterjedésben 
vályogot, agyagos homokot és kavicsos agyagos homokot is, amelyek 
azonban csak igen csekély kiterjedésű területeket borítanak. A vályog
talaj a terület déli részén fordul elő, de mint említettük, a homokos 
vályogtól el nem különíthető. Alsótalaja 0*30—0*40 m mélységben
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2*0 m-ig typusos lösz, ami különösen Kocs és Igmánd között figyelhető 
meg jól. Az agyagos homok és a kavicsos homok alsótalaja Mocsa és 
Újszőny vidékén sárga laza homok.

A holocén területén túlnyomóan barna agyagtalaj fordul elő, amely 
a patakok és kisebb vízerek mellékét övezi s amelynek 0*30 m átlagos 
vastagságban, vizenyős sötétbarna, majd sárga iszapos agyag az alsó
talaja. Ilyen talajnem látható az Asszony tó-völgyében és a Mocsai- 
völgyben. Másik félesége a barna homokos agyag, amelynek tetején 
helyenként keserűsó kivirágzás fordul elő ; alsótalaja 0*40—0 50 m mély
ségben keserüvíztől duzzadt sárga pannoniai agyagos homok, vagy agyag, 
amelynek mélyebb szintjeit már az előzőkben közelebbről megismertük. 
Kis helyen találunk ezenkívül még barna lápos homokot, amely azonban 
csak lokálisan fordul elő a csicsói-ér egy-két pontján. A holocén utolsó 
talajfélesége a mocsártalaj, amely a völgyekben felduzzasztott tavakra 
s azok környékére szorítkozik.

*

Legyen szabad ezek után megemlítenem, hogy a m. kir. földtani 
intézet igazgatósága az ezidei felvétel alkalmával D órnyay B éla kegyes
rendi tanárjelölt urat osztotta be hozzám, aki a felvétellel járó fárad
ságot velem készségesen megosztotta. Kedves kötelességemnek tartom, 
hogy ezen a helyen is hálás köszönetemet fejezzem ki elsősorban a 
tatai kegyesrendi ház főnökének : P intér E lek igazgató úrnak, másod
sorban pedig Nagy I mre úrnak, a bencésr^nd tömördi uradalmi intéző
jének, akik szívesek voltak felvételi munkámat támogatásukkal elő
mozdítani.


